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   L’Oficina Jove té com a finalitat ser un
dels punts de referència per a les persones
joves quan necessiten informació i/o
acompanyament en àmbits més
especialistes, com pot ser el laboral, ja que
és un servei creat i dedicat per detectar i i
atendre les seves necessitats, els seus
dubtes, les seves inquietuds... com a
col·lectiu diferenciat, ja que tenen les seves
necessitats. Tot això amb l’objectiu
d'acompanyar cap a l’emancipació juvenil.

    L’Oficina Jove té com a principal objectiu
fer arribar a les persones joves de la
comarca, tots els recursos, informacions i
novetats que van sorgint des de les
administracions, empreses, entitats i la
XNEJ per poder acompanyar-les en el seu
creixenet personal i professional.

P R E S E N T A C I Ó

Maria
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta: Centre Cultural Can Pelegrí. 
Dimarts tada de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita. 
IG: @joventut_ajuntament_llagosta

671 600 189
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat
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QUÈ ÉS PER A TU L'OFICINA JOVE?

Punts d'actuació:

Caldes de Montbui: Espai Jove El Toc. 
Dimarts tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita. 
Tel. 674 32 35 78 | Mail: eltoc@caldesdemontbui.cat 
IG: @eltoc.

La Garriga: La Torre del Fanal. 
Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita. 
Tel. 610 16 92 97 | Mail: lgterritorijove@gmail.com  
IG: @espaijovelg

Santa Eulàlia de Ronçana: Espai Jove La Taka.
Dijous tarda de 16 a 20h quinzenalment. Amb cita. 
Mail: santaka.jove@gmail.com | IG: @santakajove

Laura
TÈCNICA D’ORIENTACIÓ SOCIOJUVENIL A
L’OFICINA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL

671 600 183
treball.vallesoriental@oficinajove.cat

QUÈ ÉS PER A TU L'OFICINA JOVE?

Punts d'actuació:

Parets del Vallès: Casal Joves Cal Jardiner.
Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment.
Amb cita prèvia.

Granollers: GRA equipament juvenil. 
Matí de 9h a 13h i dilluns tarda de 16h -20h. Amb
cita prèvia. 
IG: @grajove

Sant Celoni: Sax Sala. 
Dimecres tarda 16h a 20h, quinzenalment. Amb cita
prèvia a través de Servei Local d’Ocupació (SLO). 

mailto:eltoc@caldesdemontbui.cat
mailto:lgterritorijove@gmail.com
mailto:treball.vallesoriental@oficinajove.cat


Formació, educació, oci i lleure, vacances,
tramitació de carnets internacionals...
També pots trobar aquesta informació al
teu municipi.

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL

Consulta on tens el Punt d'Informació Juvenil
més proper a l'apartat de municipis.

Recerca activa de feina, ofertes de treball,
formació ocupacional i continua, com fer
un cv i superar una entrevista de feina,
tallers i xerrades formatives, acom-
panyament emocional durant el procés de
cerca de feina i durant tasques d'auto-
coneixement professional.

SERVEI DE TREBALL

és un servei de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya,
el qual es caracteritza per ser un espai
d'orientació, assessorament i/o acom-
panyament per als i a les joves del Vallès
Oriental, on trobaràs informació
persona-litzada i especialitzada en els
següents serveis: 

S E R V E I S

Orientació i assessorament personalitzat
en estades i experiències a l'estranger:
voluntariat internacional, treballar, fer
pràctiques o estudiar a l'estranger,
aprenentatge d'idiomes, viatges, projectes
europeus...

SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL

Informació i accés a estudis reglats i no
reglats, convalidacions, sortides profes-
sionals, orientació sobre itineraris
acadèmics, titulacions, reorientació
acadèmica i professional, tallers i xerrades
formatives.

SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ
JUVENIL

Formada per personal tècnic de la
comarca que participa en la col·laboració i
organització de les jornades anuals de
salut jove que, des de l'any 2011, s'han dut
a terme a la comarca.

TAULA DE SALUT JOVE VALLÈS
ORIENTAL

L'OFICINA JOVE 
DEL VALLÈS ORIENTAL (OJVO)
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Joc de Rol "Anem per feina": taller de 2h
de durada on es simula un procés de
selecció, d'assessment center, on es duen a
terme diferents proves grupals i individuals.

TALLERS

Eines bàsiques per a la recerca de feina:
taller d'1h de durada, on s’expliquen els
diferents recursos necessaris per trobar
feina: el cv, la carta de presentació, els
canals de recerca de feina, etc.

Autoconeixement professional: taller en-
focat a les necessitats de cada centre
educatiu. Es parla principalment de la
importancia de les competencies
transversals en el món laboral actual.

Programa d'acompanyament a joves
d'entre 16 i 29 anys en el seu procés de
transició del sistema educatiu al sistema
laboral i/o ocupacional, a través
d'atencions personalitzades en els àmbits
de l'educació i el treball.



ORIENTACIÓ PER A FAMILIES A LA GARRIGA:
ACOMPANYA AL / A LA TEU/TEVA FILLA/A EN
EL SEU CAMÍ PROFESSIONAL.

Presencial i de forma virtual a través de Zoom. Per a més
informació posa't en contacte a través de:
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat lgterritorijove@gmail.com

DATA: 22 d'abril
HORA: 17h.
LLOC: A La Torre del Fanal, La Garriga.

A G E N D A
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ROL PLAYING ENTREVISTES
LABORALS - TALLER - EL TOC

Taller on es durà a terme un joc de rol sobre
entrevistes de feina. Per més informació
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

DATA: 13 d'abril
HORA: 18h
LLOC: Espai jove El TOC

S'està organitzant una jornada sobre treballar en el
lleure a Granollers, no te la pots perdre. Per més
informació treballvallesoriental@oficinajove.cat.

DATA: 17-19 de maig
HORA: Matí i tarda. A concretar.
LLOC: Gra Jove, Granollers.

PRÒXIMS TALLERS

ANEM PER FEINA AMB ALUMNES DE 4T D’ESO
DATA: 15 i 19 de març
LLOC: EMT de Granollers

EINES BÀSIQUES DE RECERCA DE FEINA AMB
ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
DATA: 22 de març
LLOC: IES Giola a Llinars del Vallès

ANEM PER FEINA AMB ALUMNES DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL.
DATA: 3 i 24 de març
LLOC: IES Giola a Llinars del Vallès

TALLER D’AUTOCONEIXEMENT AMB ALUMNES DE 4T D’ESO.
DATA: 26 de març
LLOC: INS Marina de La Llagosta

TALLER D'AUTOCONEIXEMENT AMB ALUMNES DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL.
DATA: 26 de març
LLOC: IES Giola a Llinars del Vallès

JORNADA SOBRE TREBALLAR EN EL
LLEURE A GRANOLLERS



DIRECTES A INSTAGRAM:
“QUINA ÉS LA MILLOR
PROFESSIÓ A ESCOLLIR”? I “EL
COL·LECTIU LGTBIQ+ AL MÓN
LABORAL”.

ENTRA EN FUNCIONAMENT
UN CLUB DE FEINA EXCLUSIU
PER A JOVES AL SAX SALA

A partir d'aquest mes de març, el Servei municipal
d'Ocupació de Sant Celoni juntament amb l'Oficina
Jove del Vallès Oriental ofereix el Club de Feina, un
nou servei només pera joves. El nou servei atendrà
quinzenalment els dimecres a la tarda a Sax Sala -
Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix
Montseny.

A C T U A L I T A T
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ES REPRÈN LA
PRESENCIALITAT DEL SERVEI
DESCENTRALITZAT DE
L'OFICINA JOVE
El servei descentralitzat de l'Oficina Jove del Vallès
Oriental, a causa del confinament, va adaptar el servei
als diferents municipis de la comarca per realitzar-se
de forma virtual. Ara, s'ha reprès la presencialitat,
però amb cita. Recorda que estem a diferents
municipis de la comarca.

Fa unes setmanes, des del compte d’Instagram @eltoc
a Caldes de Montbui es va realitzar un directe a sobre
el col·lectiu LGTBIQ+ al món laboral, es va parlar sobre
una enquesta que va realitzar UGT a persones
d’aquest col·lectiu. El vídeo ha superat les 400
reproduccions. 



Maria: Hola Laura, com estàs?, com et
sents en el teu nou lloc de feina com a
tècnica d’orientació sociojuvenil a
l’Oficina Jove del Vallès Oriental?

Laura: Molt contenta i amb moltes ganes
de conèixer la resta de professionals de
joventut de la comarca i sobretot poder
aportar el meu granet de sorra a les
persones joves i als municipis, i tu Maria,
com ets sents després de portar dos anys?

Maria: Doncs genial, cada dia més
motivada per anar aprenent i anar
millorant el servei de forma conjunta, molt
contenta del vincle que he pogut generar
amb molts joves i de les petites tasques
més creatives que anem fent per les
xarxes socials.

Maria: Laura, ens podries explicar una
mica qui ets? què vas estudiar? i quines
feines vas tenir anteriorment?

Laura: Doncs, la meva vida professional
sempre ha estat emmarcada per les
meves experiències en el món de
l’escoltisme, que em va permetre centrar
la meva mirada cap al món social, i
aprendre a escoltar-me i conviure amb els
cicles de la terra. Vaig decidir estudiar
Sociologia, per poder entendre amb
prespectiva les diferents àreas de la
societat en què vivim, ah! I viure una gran
aventura a Lisboa on vaig estar un any
estudiant amb la beca Erasmus. Desprès
d’anys de monitora en el cau de La
Garriga, i en moltes, però moltes cases de
colònies, vaig començar a treballar com a
PIDCES a Nou Barris, Barcelona. D’allà vaig
saltar al món de la dinamització i
informació juvenil, també a Barcelona i
altres municipis mentre estudiava el
Màster en Intervencions Socioeducatives.

Vaig estar 5 anys per Barcelona, i vaig
aprofitar per fer cursos de Teatre de les 
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La Laura i la Maria  són orientadores sociolaborals juvenils i treballen a l'Oficina Jove
del Vallès Oriental. Avui conversesn sobre com és el seu dia a dia a la feina i
expliquen una mica sobre elles, així les pots conèixer millor.



per posar-me d’exemple quan faig
orientacions amb joves), vaig estar dos
anys al Banc del Aliments amb un projecte
que vaig iniciar que tenia com objectiu fer
de mentora als penats a treballs en
benefici a la comunitat que compleixen la
pena en l’entitat. També vaig estar en
diferents centres oberts i casals amb joves.
La meva primera feina remunerada
després dels meus estudis, va ser en una
casa residencial de dones amb víctimes de
violència.

Laura: i què és el què més t’agrada de
treballar a l’Oficina Jove del Vallès
Oriental?

Maria: Doncs, poder acompanyar als/ a les
joves, establir un vincle real amb elles/es i
poder ser aquesta referent que pugui
detectar i treballar les seves necessitats, el
poder ser una eina més que pugui servir
per esclarir les seves por, incerteses… el
poder realitzar aquest acompanyament
instrumental i emocional cap a la seva
emancipació. I per a tu Laura?

Laura: Estar conectada amb tantes
persones, i poder treballar en xarxa amb
les professionals sempre atenen a les
necessitats i interessos de les persones
joves, surten aliançes i projectes preciosos
i molt útils. I com dius, Maria poder veure
el creixement personal de les persones
usuàries, com agafen autonomia i força per
enfocar el seu camí tant professional com
personal. 

Oprimides en prespectiva de gènere,
Estrangeria i interculturalitat, entre altres.
Fins que vaig decidir tornar al Vallès
Oriental com a informadora juvenil en el
GRA, on també vaig poder fer de
professora de català per a persones joves
nouvingudes, però sempre he tingut la
mirada cap al món de l’orientació
sociolaboral, convertint-se en el meu
objectiu professional. Per això, vaig cursar
el Postgrau en Inserció Sociolaboral, i ve
desprès de moltes altres desicions i
vivences, aquí estic!

I tu Maria, encara que ja portis uns anys
aquí, què vas estudiar i on vas treballar
abans?

Maria: Doncs sóc criminòloga, tinc un
màster oficial en intervenció criminològica
i victimològica, a més ara estic estudiant
psicologia. També sóc directora de lleure
infantil i juvenil a més de tenir diferents
cursos, entre ells el curs de violència de
gènere i asil de la Fundació Surt. 

La criminología aquí en Espanya, encara
que comparteix el nom, no té res a veure
amb el que s'entén en altres països, no és
ni criminalística, ni forense, ni policia
cientifica… la criminologia tracta la
prevenció i la intervenció amb els diferents
col·lectius que puguin patir exclusió social,
i una de les causes pot ser la falta de
treball, per això em vaig especialitzar com
a orientadora laboral. 

Abans he fet moltes coses, encara que no
va ser remunerades (i això em serveix 
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Demana cita

Consulta les ofertes de feina disponibles al web:
www.vallesjove.cat/ofertes/

Registra't per poder gaudir de les ofertes

Crea el teu perfil competencial
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SERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DELSERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DELSERVEI DE TREBALL DE L'OFICINA JOVE DEL
VALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTAL

Plaça de l’església, 8, Granollers. Tel.  938 42 66 84

@ojvallesoriental

Oficina Jove del Vallès Oriental

Laura 671 600 183, treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Maria 671 600 189 treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

CONTACTA'NS!

https://www.google.com/search?q=grajove&oq=grajove&aqs=chrome..69i57.1310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

